
WNIOSEK nr 1 o przyznanie dofinansowania zakupu PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

I Dane osoby składającej wniosek:  

1.  Imię i nazwisko: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………...  

2.  Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………  

3.  Seria i numer dowodu tożsamości: …………………………………………………………………..  

Wnoszę o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla  

……………………………………………………………………………………..………  klasa: ……………………………...  

II Dane ucznia:  

1.  Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………….…………………………………………………….  

2.  Imię i nazwisko rodziców (lub prawnych opiekunów): …………………………………………………………………………………...  

3.  Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

III Członkowie rodziny ucznia pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym:  

L.p. Nazwisko i imię 
Data urodzenia 

 

Stopień 
pokrewieństwa 

 

Miejsce 
zatrudnienia lub 

kształcenia 

Wysokość dochodu 
netto w zł (za m-c 
sierpień 2011r.) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:    

 

 
Średni dochód na jedną osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym):    

 

 

IV Oświadczenie:  

Świadomy(a)  odpowiedzialności    wynikającej    z  art.233    ustawy    z  dnia  6  czerwca  1997  r.  – Kodeks Karny (Dz. 

U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.   

  

Sanok, dnia…………………………….              ……………………………………………………. 

                             Imię i nazwisko osoby składającej wniosek  
Do wniosku należy dołączyć:   

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanych dochodach netto za miesiąc sierpień 2011 r. W przypadku osób    
      bezrobotnych aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.   

2.  Odcinek renty lub emerytury za miesiąc sierpień 2011 r.  

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu 2011 r. – w przypadku  
     prowadzenia działalności gospodarczej.  

4.  Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych (lub świadczonych) alimentów.  

5.  Zaświadczenie (decyzja) z MOPS o zasiłku stałym, okresowym lub celowym pobranym  w miesiącu sierpniu 2011 r.  

6.  Dowód zakupu podręczników (faktura VAT/rachunek/paragon).  



 V Opis sytuacji rodzinnej (w przypadku uczniów niespełniających kryterium dochodowego określonego, o  którym mowa w  art.  

8  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  12 marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  (Dz. U.  z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł.): 
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.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

  

Sanok, dnia…………………………….             …………………………………..……………  

                            Imię i nazwisko osoby składającej wniosek  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


